REKLAMNÍ PROSTOR

Aukce: 2021CA006

Volkswagen ARTEON 2,0 TDI DSG ELEGANCE
Vyvolávací cena: 710 000,- Kč
První registrace
První registrace ČR
Stav ukazatele km
Zdvihový objem (ccm)
Výkon (kw)
Palivo
Původ
Sazba DPH
Barva
VIN
Poznámka
Umístění
vozidla
STK
Výbava vozidla

Stav vozidla

Dokumenty

Poznámky:

Moje cena:

Aukční číslo: 49

Kód: 22351

Vydraženo:

2019
2019
30565
1968
110
nafta
Zakoupeno nové v ČR
0%
šedá
WVWZZZ3HZKE024911

U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný
nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme
CarAukce Kolín
05/2023
Centrální zamykání s DO, Tónovaná skla, LED světlomety, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, El. okna, El.
zrcátka, Palubní počítač, Audio originál, Navigace, Airbagy 6x, Klimatizace automatická, Sedadla vyhřívaná přední, ABS, ESP,
Tempomat, Auto-Hold, Senzor stěračů, Parkovací senzory, parkovací kamera, Litá kola, Převodovka DSG dvojspojková, START-STOP
Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Stav počítadla ujeté vzdálenosti 30 565 km Servisní intervaly: prohlídka: před 500km,
olejový servis: za 21 300 km / 529 dní Motor + spojka Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Zjevné vady
nezjištěny. Promeškaný servisní interval. Převodovka Dvouspojková - DSG. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční,
dobré. Zjevné vady nezjištěny Rozvodovka, přídavné převody, kloubové hřídele Běžné provozní opotřebení skupiny. Zjevné vady
nezjištěny. Přední náprava + mech. řízení Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepech a čepech řízení.
Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Zadní náprava Běžné provozní vůle v uložení.
Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol. Brzdový systém Provozní brzda funkční,
účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická). Skříň karoserie Karoserie bez poškození a oprav. Pouze drobné
provozní oděrky. Příslušenství a výbava karoserie Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční.
Výbava vozidla funkční. Zjevné vady nezjištěny. Další výbava- čalounění sedadel- Alcantara +ekokůže, Závady dle předávacího
protokolu: poškrábaný LP elektron + PP elektron
TP

